UŽRAŠAMS

TIKRINKITE PAKUOTĖS TURINĮ
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Pakuotėje turi būti šie elementai
•
•
•
•

Komutatorius
Elektros maitinimo adapteris
Eterneto kabelis (1 m)
Naudojimosi instrukcijos

Eterneto jungtis
TV priedėliui

televizoriams

Elektros
maitinimo lizdas

Eterneto jungtis, skirta sujungti komutatorių su
maršrutizatoriumi Komutatorius

Elektros
maitinimo
adapteris

Eterneto
1 m kabelis

Instrukcijos

Jei kiltų klausimų, skambinkite
nemokamu („Telia“ tinkle) telefonu 1817
arba apsilankykite www.telia.lt

IŠMANIOSIOS
TELEVIZIJOS RENGIMO
INSTRUKCIJA

www.telia.lt

PRIEŠ PRADEDANT
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Prieš pradedami būtinai perskaitykite saugaus
naudojimo rekalavimus ir taisykles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laikykitės visų instrukcijos įspėjimų ir nurodymų.
Norėdami išvengti elektros smūgio, neatidarinėkite
komutatoriaus ar kitos įrangos.
Valykite įrangą tik išjungę iš elektros lizdo ir tik sausa šluoste.
Naudojimosi instrukcijos.
Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio, nelaikykite
įrenginių lietuje ar drėgnoje vietoje.
Neuždenkite TV priedėlio ventiliacijos angų, nes įranga perkais
ir suges, be to, gali sukelti gaisrą.
Nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių ar saulėkaitoje.
Laikykitės saugumo reikalavimų dirbdami su poliarizuotu
ar įžemintu kištuku. Jei įrenginio kištukas netinka senam
kištukiniam lizdui, pasitarkite su elektriku dėl lizdo pakeitimo.
Užtikrinkite, kad elektros laidas nebūtų mindomas ar
prispaustas.
Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus
įtaisus.
Žaibuojant ar ilgesnį laiką nenaudojamą įrenginį reikia išjungti iš
maitinimo tinklo.

„Telia“
ŠVIESOLAIDINIO
TINKLO ADAPTERIS

PRIEŠ PRADEDANT

PRIEŠ PRADEDANT

Į elektros tinklą rekomenduojame pirmiausia įjungti maršrutizatorių,
po to TV priedėlius ir komutatorių – taip išmanioji televizija įsijungs
greičiau (gali tekti palaukti iki 5 min).

Norint naudotis „Telia“ išmaniąja televizija trijuose
televizoriuose jums prireiks:
•

1

DSL

FXO

Phone 1 Phone 2 WAN

•
Reset

USB

Eth1

Eth2

Eth3

Eth4

Power

4
4

MARŠRUTIZATORIUS
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2

•
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Power
5V DC

1

3 TV SUJUNGIMAS NAUDOJANT KOMUTATORIŲ

KOMUTATORIUS

3

3

Sujunkite laidus, kaip parodyta schemoje:

3
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ETERNETO KABELIS,
ESANTIS KOMUTATORIAUS
PAKUOTĖJE

3

3

1. Eterneto kabeliu sujunkite įrenginį (WAN prievadą
maršrutizatoriuje) su šviesolaidinio tinklo adapteriu.
2. TV priedėlius ir televizorius sujunkite HDMI arba A/V-SCART (tik
senesniems televizoriams) jungtimis.

A/V

KOMPIUTERIS 1 KOMPIUTERIS 2

5V DC

HDMI

TV
PRIEDĖLIS 1

A/V

5V DC

HDMI

TV
PRIEDĖLIS 2

2

A/V

5V DC

HDMI

3. Eterneto kabeliais sujunkite:

TV
PRIEDĖLIS 3

2

2

Perskaitykite šią instrukciją ir jos neišmeskite.
A/V

5V DC

Komutatoriaus (žr. schema) – šis įrenginys jums buvo suteiktas,
kai užsisakėte papildomą televizijos paslaugą trečiajam
televizoriui.
Maršrutizatoriaus – šis įrenginys jūsų namuose buvo įdiegtas,
kai užsisakėte išmaniosios „Telia“ televizijos paslaugą.
Trijų televizijos priedėlių.

•
•
•

HDMI

Kompiuterius su maršrutizatoriumi (prievadai Eth 1-2).
Išmaniosios „Telia“ televizijos priedėlius su komutatoriumi
(komutatoriaus prievadai 1-3).
Komutatorių (prievadas ) ir maršrutizatorių (prievadai Eth 4).
Naudokite komutatoriaus pakuotėje esantį  1 m eterneto kabelį.

4. El. maitinimo adapterius junkite į el. maitinimo lizdus.
TELEVIZORIUS 1

TELEVIZORIUS 2

TELEVIZORIUS 3

